
 

 

Philips
Pilot zdalnego sterowania

22AV1106B
Specjalny pilot zdalnego sterowania

z funkcjami hotelarskimi
Nasz pilot zdalnego sterowania jest w pełni zgodny z telewizorami hotelowymi z serii 
2008–2009. Pilot ma stylowy wygląd, a czujnik niskiego poziomu naładowania baterii i 
zabezpieczenie antykradzieżowe ułatwiają pracę personelu hotelowego.

Zaprojektowany dla branży hotelarskiej
• Łatwe czyszczenie

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy
• Obsługa funkcji cyfrowych

Dla każdego coś miłego
• Potężny dźwięki z wyjątkowych, niewidocznych głośników
• Prosty w użyciu hotelowy pilot zdalnego sterowania
• Nowoczesne wzornictwo

Korzystne koszty eksploatacji
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
• Blokada komory baterii zapobiegająca ich kradzieży



 Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
Baterie można zablokować w komorze za pomocą 
śruby, tak aby goście hotelowi nie mogli ich wyjąć.

Obsługa funkcji cyfrowych
Wokół panuje coraz większa moda na cyfrowe 
rozwiązania w zakresie telewizji, dlatego nasz pilot 
zdalnego sterowania jest już wyposażony w przyciski 
do obsługi telewizji cyfrowej.

Łatwe czyszczenie
Funkcjonalna, stylowa obudowa zamiast błyszczącej 
powierzchni – koniec z odciskami palców na 
urządzeniu.

Wskaźnik niskiego poziomu 
naładowania baterii
Gdy baterie będą bliskie rozładowania, na 
wyświetlaczu pilota pojawi się stosowny komunikat, 
umożliwiając personelowi hotelowemu wymianę 
baterii w odpowiednim momencie. Bez wysiłku i 
irytacji ze strony gości.

Nowoczesne wzornictwo
Stylowa obudowa zgodna z hotelowymi 
telewizorami marki Philips z serii 2008-2009.

Hotelowy pilot zdalnego sterowania
Ten telewizor jest wyposażony w stylowy pilot 
zdalnego sterowania, zaprojektowany specjalnie do 
zastosowań hotelowych. Aby zapewnić gościom 
prostotę usługi, wyposażono go jedynie w 
podstawowe przyciski i funkcje. Wskaźnik niskiego 
stanu baterii i zabezpieczenia przed kradzieżą 
stanowią przydatne funkcje w codziennej pracy 
hotelu.
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Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 185 x 48 x 

26 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania
•
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